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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
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مدير اإلخـــــراج الفني

مراد محمد سعيد
قسم التقارير

عالء عادل حنش
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عدنان األعجم

م�صرع ثالثة بينهم �مر�أة و�إ�صابة 13 بينهم 
�أطفال يف حادث مروري م�ؤ�صف بلحج

�جلرن�ل حرم �ل�صفري.. 7 �صن��ت على جرمية حم�صن �لأحمر �لكربى

�لطالب يف �خلارج يغلق�ن �مللحقيات وينقل�ن �عت�صامهم �إىل ب��بات �ل�صفار�ت �ليمنية

مباحثات لربط معا�صات م�ظفي برتوم�صيلة بالتاأمينات

األمناء / خاص :
يظــل "الحــادي والعرشيــن مــن 
سبتمرب"، نقطة حالكة السواد يف تاريخ 
جرنال اإلرهاب عيل محسن األحمر، ففي 
مثل هذا اليوم قبل ســبع سنوات، ماَرس 
وأشــكال  التنكر  صنوف  أدهــى  األحمر 
الهروب تارًكا صنعاء تســقط يف قبضة 

املليشيات الحوثية.
يف 21 سبتمرب 2014، هاجم 20 طقًم 
هجومي  عتاد  صنعــاء،  محافظة  ا  حوثيًّ
كان باإلمــكان إيقافه بكل ســهولة، إذا 
ما اختــارت قوات الفرقــة األوىل مدرع 
املواجهة لكّن قائدها، وهو عجوز الرشعية 
ا  األحمر، آثر الهروب، ومل يكن هروًبا عاديًّ

عىل اإلطالق.
السفري الســعودي لدى اليمن محمد 

آل جابر، كان قد كشــف طريقة الهروب، 
قبل  تلفزيونية  مقابلــة  تحّدث يف  حيث 
ســنوات وتحديًدا مع شاشة "mbc"، عن 
خطة خــداع وصفها بـــالذكية واملثرية، 
محســن  وجود  عىل  التمويه  تضّمنــت 
إىل  ونقله  السعودية  السفارة  يف  األحمر 
دار الرئاسة، ومنها عرب طائرة هليوكوبرت 
التمويه  إىل الســعودية، وتضمنت خطة 
أن يكــون "األحمر" هو زوجة الســفري 

السعودي.
فإّن  جابــر،  آل  ترصيحات  بحســب 
السعودية،  السفارة  األحمر وصل  محسن 
وقال للسفري: "أنا يف وجه امللك عبد الله"، 
قبل أن يــرده اتصال مــن وزير خارجية 
اململكة آنذاك ســعود الفيصل، مخربًا إياه 
بأن يحافظ عىل حياة عيل محسن ويعمل 

عىل إخراجه من البالد.
ارتكب محســن األحمــر خيانة رمبا 
أحد،  ينســاها  ولن  التاريخ  يغفلهــا  لن 
عندما تنّكر محســن األحمــر يف هيئة 
حرمة ســفري، وقرر تسليم الفرقة األوىل 
للحوثيني، وفّر مــن صنعاء ليرتكها لقمة 
سائغة يف قبضة املليشيات لتسيطر عليها 
دون أي مواجهــة عســكرية تذكر، حتى 

وصلت األمور ملا هي عليه اآلن.
عتادها  كان  مــدرع  األوىل  الفرقــة 
إذ كانــت تتكون مــن 23 لواء،  ضخًم، 
خمســة ألويــة مدرعات ودفــاع جوي 
وصواريــخ يف صنعــاء، وتضم أكرث من 
20 كتيبة عســكرية مدربة عىل استخدام 
املدرعات واألســلحة الخفيفة واملتوسطة 

والثقيلة وحرب الشوارع.

يــرى محللون أن هــذه الفرقة كانت 
قادرة – وفق منطق املواجهات العسكرية 
– أن تصــد الغزو الحــويث لصنعاء، لكن 
هروب محســن األحمر والذين معه، كان 
مبثابــة الهدية التي تلّقفتها املليشــيات، 
املؤسســات  بانهيار  إيذاًنا  األمــر  وكان 
وتــردي األوضاع، حتى بلــغ اليمن أزمة 
إنسانية ُيقال عنها اآلن أنها األشد بشاعة 

عىل مستوى العامل.
محســن  ارتكبها  التي  الخيانة  ذكرى 
األحمر تحــل هذا العــام يف ظل أوضاع 
غري مختلفة عىل اإلطالق، فبعد أســابيع 
من تســليم جبهة مــأرب للحوثيني من 
ِقبل مليشــيا الرشعية اإلخوانية، توّسعت 
"األخــرية" يف جرائم الخيانــة الفظيعة 
فيــم يخص االنســحاب مــن الجبهات 

لتوسعة متدد الحوثيني.
حدث هذا األمر قبل أيام يف محافظة 
البيضــاء، حيث ســيطر الحوثيون عىل 
مركز الصومعــة، يف خيانة إخوانية غري 
مســتغربة، مّكنت املليشــيات املدعومة 
من إيــران من فتح جبهات ســهلة تجاه 
محافظتي شبوة وأبني، املحاذتني ملحافظة 
البيضاء، مســتغلة االنسحابات اإلخوانية 

من املواقع العسكرية.
إقدام مليشــيا اإلخــوان عىل ارتكاب 
النحو  العسكرية عىل  الخيانات  املزيد من 
ا فتح ســهام الهجوم عىل  الجــاري حاليًّ
الرشعية، إذ باتت تتحمل بشــكل مبارش، 
الحوثية عىل  املليشــيات  مسؤولية متّدد 
األرض، مبــا ميّثــل خطــًرا مدقًعا عىل 

املنطقة برمتها.

القاهرة/ كواالملبور/ األمناء/ خاص:
للدراسة  املبتعثون  اليمنيون  الطالب  أعلن 
يف الخارج عن تصعيد جديد يف سياق برنامج 

االعتصام الذي بدأ مطلع األسبوع.
وقرر الطالب املبتعثون للدراسة يف مرص، 
بعــد تجاهل وزير التعليم العــايل مقابلتهم 
يف مقر إقامتــه يف القاهرة، بتنظيم وقفات 
بصورة يومية أمام مبنى الســفارة يف ميدان 
املســاحة بالقاهــرة داعني جميــع الطالب 
يف دول االبتعاث املختلفــة إىل تصعيد هذه 
اليمنية إليصال  الســفارات  أمــام  الوقفات 
الصمت  العامل أجمــع يف ظل  أصواتهم إىل 
من الرئاســة اليمنية والحكومــة والجهات 
املختصة، معربني عن أسفهم لنقل االعتصام 
إىل مبنى السفارة كخطوة تصعيدية حتى يتم 

االستجابة لكل مطالبهم.
ويف كواالملبــور مباليزيا قــرر الطالب 
املبتعثون للدراســة  برنامجــا تصعيديا يبدأ 
بإغالق جزيئ للملحقيــة الثقافية من صباح 
اليــوم 23 ســبتمرب2021م حتى الســاعة 
الواحــدة ظهرا يتبعه إغــالق كيل للملحقية 
الثقافية من يوم الجمعة املوافق 25 سبتمرب 
وحتى يوم الثالثاء املوافق 28 سبتمرب2021م 
اليمنية  الســفارة  مبنى  إىل  االعتصام  ونقل 
يف ماليزيا يوم األربعاء املوافق 29 ســبتمرب 

2021م.
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إعادة  ورسعة 
املالية  املســتحقات  كشــوفات  من  املنزلني 
وتعويضهم عن مســتحقاتهم، باإلضافة إىل 
عدم احتســاب فرتة جائحــة كورونا ضمن 
الطالب بفرتة متديد  االبتعاث وتعويض  فرتة 
تعوييض ال تقل عن ســتة أشــهر ورصف 
مســتحقاتها، وكذا رصف قيمــة بدل الكتب 

لألربــع الســنوات املاضية وبــدل الطباعة 
املقررة وفقًا للقانون، ورصف تذاكر الســفر 
للخريجــني العالقني باإلكراه  ليتســنى لهم 
العودة إىل أرض الوطن مع رصف ربع تخرج 
لهم كونهم يف حكم العالقني باإلكراه يف بلد 
الدراسة، فضاًل عن حل كافة املشاكل الفردية 

للزمالء والزميالت وإنهاء معاناتهم.

عدن / األمناء / خاص :
الوايل،  أحمد  عبدالنــارص  الدكتور  بحث 
أثناء  والتأمينــات،  املدنيــة  الخدمــة  وزير 

برشكة  البرشيــة  املــوارد  إدارة  اســتقباله 
برتومســيلة النفطية، أمــس األربعاء، عىل 
آلية ربط معاشــات املوظفني املؤمن عليهم 

باملؤسسة العامة للتأمينات.

واطلع عىل جهود الرشكة يف ملف تدبري 
مرتبــات املوظفني، والتأمــني عليهم، معرًبا 
عن حرصه عىل دعم الرشكة يف تطوير ملف 

أجور املوظفني.

حلج/ األمناء / صدام اللحجي :
شهد طريق منطقة دكيم العند مبديرية تنب لحج يف الساعات األوىل من صباح أمس 
حــادث انقالب حافلة نقل ركاب تحمل رقم "247 / خصويص" أدى إىل مرصع 3 بينهم 

امرأة و 13 بني أطفال ورجال.
ونرشت عمليات أمن لحج بيانا ذكر فيه أســمء من لقوا مرصعهم واإلصابات جراء 

الحادث الذي وصف )باملروع( بحسب البيان.
وقال البيان العمليايت ألمن لحج: "تلقينا بالغا بوقوع الحادث إثر انفجار إطار حافلة 
ركاب يف منطقة دكيم العند تنب لحج تحمل عىل متنها نســاء وأطفال ورجال نتج عنه 
مرصع 3 رجل وامرأتني فيم أصيب ما يقارب 13 مصابا، 7 رجال وامرأة والبقية أطفال".

ونرش البيان أسمء املتوفني والجرحى يف الحادث املروع، وهم:
املتوفني:

1- فائدة محسن عيل، تبلغ من العمر 35 عامًا تسكن يف دار سعد عدن.
2- أديب عبدالله مثنى، 33 عامًا يسكن حاملني لحج.

3- )مجهول الهوية(.
املصابني:

1- متيم محمد صالح، 35 عاما )سائق الحافلة(.
2- عيل سيف محمد مثنى، 50 عامًا يسكن حاملني لحج.

3- أفكار أحمد سيف، 35 عامًا تسكن حاملني لحج.
4- الطفل نبيل عيل سيف، 5 سنوات، حاملني لحج.

5- عبدالرب أحمد عبدالله، 50 عامًا حاملني لحج.
٦- الطفلة لطيفة عبدالرب أحمد، 7 سنوات.

7- الطفل أحمد عبدالرب أحمد، ٦ سنوات.
8- محمد عبد الرب أحمد، 10 سنوات يسكن دار سعد عدن.

9- عبيد محمد صالح، 35 عامًا حاملني لحج.
10- مساعد صالح صالح، 50 عامًا حاملني لحج.

11- عمران عبدالله، 35 عامًا حاملني لحج.
12- أكرم صالح قائد، 37 عامًا حاملني لحج.

13- صالح عبدالله سعيد، 28 عامًا حاملني لحج.
وتنوعت اإلصابات يف الحادث ما بني كســور ونزيف وجروح متفرقة وكدمات يف 
الرأس ومختلف أنحاء الجســم وتم نقلهم إىل مستشــفى ابن خلدون الحكومي لتلقي 

الرعاية الصحية الالزمة.

ذكرى اخليانة..
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